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CZĘŚĆ III 
PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY (PFU) 

 
Obiekt: Oczyszczalnia ścieków i sieć wodociągowa 
Lokalizacja obiektu: Gmina Cisna, m. Cisna i m. Liszna 
Nazwa i Adres Zamawiającego:  

Gmina Cisna 
Cisna 49, 38-607 Cisna 

tel. 13 468 63 38, 13 468 63 44, 13 468 63 07 
fax. 13 468 63 54 

email: ugcisna@pro.onet.pl    www.gminacisna.pl  
 
Nazwa Zamówienia: 
Przebudowa sieci wodociągowej w m. Liszna 
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Cisnej 
 
Rodzaj Zamówienia: 
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych 
 
Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia: 
 
45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowę 
45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 
45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45220000-5: Roboty inżynieryjne i budowlane 
45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 

i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu 
45260000-7: Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 

roboty specjalistyczne 
45300000-0: Przygotowanie terenu pod budowę 
45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne 
45320000-6: Roboty izolacyjne 
45330000-9: Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne 
45340000-2: Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 
45350000-5: Instalacje mechaniczne 
45400000-1: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45410000-4: Tynkowanie 
45420000-7: Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45430000-0: Pokrywanie podłóg i ścian 
45440000-4: Roboty malarskie i szklarskie 
45450000-6: Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
A. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiot zamówienia 
1.1. Przebudowa sieci wodociągowej w m. Liszna 
Zadanie planowane do realizacji w latach 2014-2020 w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich; Instrumenty wsparcia PROW 2014-2020; Podstawowe usługi i 
odnowa wsi na obszarach wiejskich, Gospodarka-wodno-ściekowa 
Pierwsze zadanie inwestycyjne to przebudowa 2-ch odcinków sieci wodociągowej: 

- odcinek 1 - o długości ok. 75mb z rur PVC110m na rury PE o średnicy 110mm 
- odcinek 2 – o długości ok. 415mb z rur PVC90mm na rury PE o średnicy 90mm  

 
Zamówienie obejmuje w szczególności: 

- sporządzenie projektu budowlanego przebudowy sieci wodociągowej 
- uzyskanie  niezbędnych  warunków  i  opinii  do  projektu,  dysponowania  

terenem  do celów budowlanych i późniejszej eksploatacji sieci w formie 
porozumień z wszystkimi właścicielami (dysponentami) nieruchomości, opinii i 
uzgodnień wymaganych prawem, decyzji wymaganych prawem (w tym decyzji 
o uwarunkowaniach środowiskowych i pozwoleń wodnoprawnych; wszelkie 
uzgodnienia, decyzje i zgody uzyskiwane będą przez Wykonawcę w imieniu 
Zamawiającego i na jego rzecz) 

- dokonania skutecznego zgłoszenia robót budowlanych 
- obsługę geodezyjną, 
- projekty organizacji ruchu 
- wykonanie robót rozbiórkowych, budowlanych i montażowych na podstawie 

opracowanego i zatwierdzonych projektu budowlanego, 
- przeprowadzenie wymaganych prób i badań 
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za nadzory obce i badania wymagane 

dla uzyskania itp., 
- inwentaryzację powykonawczą, 
- wykonanie tablic informacyjnych 

 
1.2. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Cisna 

Zadanie planowane do realizacji w latach 2014-2020 w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich; Instrumenty wsparcia PROW 2014-2020; Podstawowe usługi i 
odnowa wsi na obszarach wiejskich, Gospodarka-wodno-ściekowa. 
Drugie zadanie inwestycyjne to rozbudowa oczyszczalni ścieków w Cisnej, parametry 
oczyszczalni po rozbudowie: 

- średnia dobowa ilość ścieków Qdśr = 360m3/d 
- maksymalna godzinowa ilość ścieków Qhmax = 36 m3/h 
- ładunek BZT5 w ściekach surowych ŁBZT5 = 236,4kg/d, RLM = 3940 

 
Zamówienie obejmuje w szczególności: 

- sporządzenie projektu budowlanego a następnie projektu wykonawczego 
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rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z obiektami towarzyszącymi 
niezbędnymi dla jej prawidłowego funkcjonowania (przyłącza enn (WLZ), 
przyłącza wody lub ujęcia wody w postaci studni, przebudowę drogi 
dojazdowej, inne wynikłe z zakresu PFU lub bezpośrednio z prac projektowych) 

- uzyskanie niezbędnych warunków i opinii do projektu, opinii i uzgodnień 
wymaganych prawem, decyzji wymaganych prawem (wszelkie uzgodnienia i 
decyzje uzyskiwane będą przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego i na jego 
rzecz) 

- uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budow,. 
- obsługę geodezyjną, 
- wykonanie robót rozbiórkowych, budowlanych i montażowych na

 podstawie opracowanych i zatwierdzonych projektów, 
- dostawę materiałów i urządzeń na podstawie opracowanych i zatwierdzonych 

projektów, 
- dostarczenie kompletu oznakowań, instrukcji z zakresu bhp i ochrony 

przeciwpożarowej, wymaganych przepisami szczegółowymi dla prawidłowej 
eksploatacji zaprojektowanych i wykonanych obiektów, 

- przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz uzyskanie w
 imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie, 

- wykonanie instrukcji obsługi, eksploatacji, bhp i p.poż. niezbędnych dla 
prawidłowej eksploatacji zaprojektowanych i wykonanych obiektów 
budowlanych 

- opłaty za nadzory obce i badania wymagane dla uzyskania efektu i pozwolenia 
na użytkowanie itp., 

- inwentaryzację powykonawczą, 
- wykonanie tablic informacyjnych 

 
Uwaga: 
W trakcie prac związanych z rozbudową oczyszczalni wykonawca będzie musiał 
zapewnić ciągłość oczyszczania ścieków, czyli wykonywać w ramach prac związanych 
z budową oczyszczalni tymczasowe prace budowlane umożliwiające prowadzenie 
przez użytkownika procesu oczyszczania. 

 
2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
2.1. Położenie geograficzne i administracyjne 

Gmina Cisna – gmina wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie leskim. W 
latach 1975–1998 gmina położona była w województwie krośnieńskim. Gmina Cisna 
jest najmniej ludną gminą wiejską w Polsce. Siedziba gminy to miejscowość Cisna. 
Według danych z roku 2002 gmina Cisna ma obszar 286,89 km², w tym: 
- użytki rolne: 5% 
- użytki leśne: 87% 
Gmina stanowi 34,36% powierzchni powiatu. 
Sołectwa Cisna, Kalnica, Przysłup, Smerek, Strzebowiska, Wetlina, Żubracze. 
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Część obszaru gminy wchodzi w skład Bieszczadzkiego Parku Narodowego, a reszta 
znajduje się w granicach Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego. 
 
2.2. Charakterystyka systemu kanalizacyjnego 
Miejscowość Cisna jest częściowo skanalizowana z odprowadzeniem ścieków do 
istniejącej oczyszczalni w m. Cisna. 
Na terenie objętym projektem przebudowy sieci wodociągowej w miejscowości 
Liszna brak jest kanalizacji a mieszkańcy posiadają zbiorniki wybieralne na 
nieczystości 

 
B. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
3. Projektowanie 
3.1. Zakres dokumentacji projektowej 
W ramach realizacji Kontraktu Wykonawca opracuje kompletną Dokumentację 
projektową niezbędną do wykonania robót. Dokumentacja projektowa będzie 
obejmowała w szczególności następujące opracowania: 
- Aktualną mapę sytuacyjno – wysokościową do celów projektowych 

opracowaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa z 21 lutego 1995r. „w sprawie zakresu opracowań geodezyjno – 
kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie” (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133) oraz Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. z poźn. zmianami (Dz. U z 2003r. Nr 120 poz. 
1134). 

- Dokumentację geologiczno-inżynierską lub odpowiednie do warunków inne 
opracowania geologiczno-inżynierskie  sporządzone  zgodnie  z  ustawą Prawo  
Geologiczne i Górnicze z dnia 9 czerwca 2011 Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981., oraz 
w oparciu o obowiązujące Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 

- Projekt koncepcyjny – dla rozbudowy oczyszczalni 
- Projekt budowlany 
- Projekty wykonawcze uzupełniające projekt budowlany – dla rozbudowy 

oczyszczalni 
- Dokumentację powykonawczą z inwentaryzacją geodezyjną 
- Instrukcję rozruchu projektowanych obiektów sieciowych i oczyszczalni 

ścieków, 
- Instrukcję obsługi, eksploatacji w tym instrukcje bhp i p.poż wymagane 

odrębnymi przepisami projektowanej oczyszczalni ścieków 
 
3.2. Format opracowań Dokumentacja w formie papierowej 

Wykonawca dostarczy projekt koncepcyjny oczyszczalni ścieków przed wykonaniem 
projektu budowlanego w ilości 2egz. do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Projekt 
koncepcyjny powinien zawierać poza częścią graficzną część opisową w formie 
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ogólnej w stopniu szczegółowości umożliwiającym sprawdzenie przez Zamawiającego 
zgodności proponowanych robót (rozwiązań technicznych) z założeniami PFU. 
Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego projektu koncepcyjnego Wykonawca otrzyma 
jeden egz. dokumentacji z klauzulą „uzgodnione”. Klauzula Zamawiającego 
„uzgodnione” upoważnia Wykonawcę do dalszych prac tj. opracowania projektu 
budowlanego. 
Przed złożeniem dokumentacji budowlanej z wnioskiem o pozwolenie na budowę do 
Starostwa Powiatowego obowiązuje Wykonawcę procedura jak przy projekcie 
koncepcyjnym tj. złożenie 2 egz. projektu do Zamawiającego celem zatwierdzenia 
projektu budowlanego. 
Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego projektu budowlanego wykonawca otrzyma 
jeden egz. dokumentacji z klauzulą „uzgodnione” co uprawniać będzie Wykonawcę do 
ubiegania się o decyzję pozwolenia na budowę. 
Przed samą realizacją zatwierdzeniu podlegają projekty wykonawcze i inne 
opracowania użyte w postępowaniu związanym z realizacją zamówienia w 
analogicznym trybie jak projekt koncepcyjny i projekt budowlany. 
Wszelkie prace wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej bez 
zatwierdzenia przez Zamawiającego Wykonawca realizuje na własną 
odpowiedzialność. 
Dokumentacja oraz wydruki załączonych rysunków powinny posiadać format 
znormalizowany A4 oraz powinny być spięte w sposób uniemożliwiający 
dekompletację. Poszczególne strony powinny być ponumerowane a dokumentacja 
powinna posiadać stronę tytułową z oznaczeniem: nazwy inwestycji, inwestora, 
jednostki i autorów opracowujących oraz inne dane wymagane Prawem Budowlanym 
oraz Rozporządzeniami Wykonawczymi. 
 
Uwaga: 
Wszystkie dokumenty muszą być wykonane w języku polskim Zatwierdzona 
dokumentacja budowlana: 
Po zatwierdzeniu dokumentacji pozwoleniem na budowę Zamawiający otrzyma 1 egz. 
oryginału i 1 egz. kopii zatwierdzonej dokumentacji budowlanej. 
 
Dokumentacja w formie elektronicznej: 
Każdy egzemplarz dokumentacji powinien być dostarczony Zamawiającemu przez 
Wykonawcę w wersji elektronicznej na płytkach CD lub DVD z zastosowaniem 
następujących formatów elektronicznych: 
- Rysunki, schematy, diagramy format pdf i cad. 
- Opisy, zestawienia, specyfikacje format pdf i format obsługiwany przez aplikacje: 

MS Word, MS Excel 
- Harmonogramy — format obsługiwany przez aplikację MS Excel Wymagania 

dotyczące Dokumentacji Wykonawcy 
Wymagania podstawowe 
- Po podpisaniu umowy Wykonawca musi przedstawić szczegółowy harmonogram 
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prac projektowych i robót budowlanych oparty o wykaz pozycji cenowych. 
- Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania, we wstępnej

 fazie realizacji dokumentacji projektowanych rozwiązań z Zamawiającym 
(projekt koncepcyjny). 

Projekt budowlany 
Wykonawca wykona Projekt budowlany, zgodny z wymaganiami polskiego Prawa 
Budowlanego w szczególności określone w art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290 Obwieszczenie Marszałka Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu ustawy – Prawo budowlane) i w Rozporządzeniu Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2012 poz. 462. 
Wykonawca przygotuje wszystkie inne dokumenty, opracowania i uzyska 
wszelkie uzgodnienia, w szczególności w zakresie: 
- pozwoleń na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii, 
- zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, 
- zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy 
- zgodności z wymaganiami ochrony sanitarno-epidemiologicznej, 
- zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia i 

prawa pracy, 
 
Projekt wykonawczy 
Projekt wykonawczy powinien obejmować rysunki i opisy wszystkich elementów 
robót w sposób uszczegółowiony w stosunku do projektu budowlanego. Dopuszcza 
się wykonanie dokumentacji projektowej jednostadiowej o ile projekt budowlany 
będzie zawierał elementy projektu wykonawczego a w szczególności przedstawiał 
będzie szczegółowe usytuowanie wszystkich urządzeń i elementów robót, ich 
parametry wymiarowe i techniczne, szczegółową specyfikację ilościową i jakościową. 
 
Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w 
zakresie i formie jak w dokumentacji projektowej, a ich treść przedstawiać będzie 
roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane. Ponadto Wykonawca 
opracuje geodezyjną dokumentację powykonawczą zawierającą dokumentację 
geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy oraz geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu. 
Jeżeli w trakcie prób końcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie 
wprowadzone zostaną zmiany w zakresie robót Wykonawca dokona właściwej 
korekty rysunków powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała 
wymaganiom opisanym powyżej. 
Dokumentacja powykonawcza sporządzona zostanie w 3-ch egzemplarzach w formie 
wydruków oraz w formie elektronicznej. 
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Instrukcja obsługi, eksploatacji bhp i p.poż 
Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi, eksploatacji bhp i p.poż zgodnie z 
wymaganiami obowiązujących przepisów dla projektowanych obiektów. 
 
Dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) urządzeń 
Dla każdego rodzaju urządzeń Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim. 
 
Nadzory autorskie 
Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektantów — 
autorów dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo 
Budowlane. Nadzory autorskie odbywać się będą w zakresie koniecznym oraz na 
żądanie Inspektora lub Zamawiającego. 
Koszt nadzoru autorskiego uważa się za wliczony w Kwotę Umowną. 
 

3.3. Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszeń 
przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników 

Przekroczenia i pomniejszenia na warunkach zawartych w umowie poprzez 
zmniejszenie lub zwiększenie kosztów inwestycji. 
W pkt. 4 podano wymagania w zakresie minimalnych kubatur zbiorników 
technologicznych i wymagania w zakresie parametrów techniczno – technologicznych 
projektowanej rozbudowy oczyszczalnia ścieków, które Wykonawca musi spełnić. 

 
4. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań technologicznych,

budowlano – konstrukcyjnych 
4.1 Ogólne wymagania projektowe 

Szczegółowe wymagania w zakresie dokumentacji projektowej opisano w PFU 
„Wymagania ogólne”. Zastosowane w projekcie materiały, urządzenia oraz same 
rozwiązania maja być sprawdzone oraz najwyższej jakości. 
 

4.2 Wymagania dotyczące sieci wodociągowej 

Sieć wodociągową należy zaprojektować a następnie wykonać z rur polietylenowych: 
- stosować rury z PE 100SDR17 łączone poprzez zgrzewanie doczołowe lub 

elektrooporowe 
- sieci odpowiednio do medium: woda 
Rury i kształtki wykonane zgodnie z normą PN-EN 12201-2+A1:2013-12. Medium – 
woda pitna dla sieci wodociągowych. 
- wygląd – powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rury gładka bez rys, zapadnięć i 

pęcherzy 
- barwa – jednolita na całej powierzchni rury pod względem odcieni i 

intensywności odpowiednia do medium: (woda niebieska) 
- cechowanie – znajdujące się na rurze – zawierające nazwę lub logo producenta, 

rodzaj materiału, wymiary, dopuszczalne ciśnienie pracy oraz datę 
- kształtki do zgrzewania elektrooporowego posiadające znormalizowany kod 
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kreskowy zawierający parametry zgrzewania 
- kołnierze do króćców PE z przeciw kołnierzem ze stali nierdzewnej Dla realizacji 

przewiertów stosować rury osłonowe PE RC100 SDR17.  
 
Na sieciach wodociągowych zamontować: 
- zasuwy kołnierzowe, klinowe, z miękkim uszczelnieniem, bezdławikowe z 

gładkim i równym przelotem, zgodnie z PN-EN 558+A1:2012 Armatura 
przemysłowa -- Długości zabudowy armatury metalowej prostej i kątowej do 
rurociągów kołnierzowych - Armatura z oznaczeniem PN i klasy. Ciśnienie 
nominalne PN16. Korpus i pokrywa wykonana z żeliwa sferoidalnego GGG-50, 
trzpień wykonany ze stali nierdzewnej, z walcowanym polerowanym gwintem 
wyposażony w pierścień oporowy. Na zasuwach przyłączeniowych zasuwy o 
połączeniach ISO lub skręcanych. Wszystkie zasuwy z obudową i skrzynką 
uliczną – obrukowaną. 

- Kształtki żeliwne o następujących właściwościach: kołnierze łączników 
owiercone na ciśnienie PN16, korpusy i kołnierze dociskowe wykonane z żeliwa 
sferoidalnego GGG50 wg. EN-GJS-500-7, mosiężne pierścienie zaciskające i 
zabezpieczające przed wysunięciem, uszczelki wargowe wykonane z elastomeru 
EPDM umożliwiająca łatwy i szybki montaż, ochrona antykorozyjna powłoką na 
bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy DIN 30677, śruby 
(PN-EN ISO 4017:2004), nakrętki (PN-EN ISO 4032:2004) i podkładki (PN-EN 
ISO7091:2004) ze stali nierdzewnej. 

Wszystkie  materiały  posiadające  kontakt   z   wodą  pitną  muszą posiadać 
odpowiednie dopuszczenia i atesty PZH. 
 

4.3 Wymagania technologiczne dotyczące przebudowy i rozbudowy 
oczyszczalni ścieków 

Wykonawca ma zaprojektować i zrealizować rozbudowę oczyszczalni ścieków w 
Cisnej. Parametry oczyszczalni ścieków po rozbudowie: 

- średnia dobowa ilość ścieków Qdśr = 360m3/d 
- maksymalna godzinowa ilość ścieków Qhmax = 36 m3/h 
- ładunek BZT5 w ściekach surowych ŁBZT5 = 236,4kg/d, RLM = 3940 
 

4.3.1 Charakterystyka istniejącej oczyszczalni 
Istniejąca oczyszczalnia ścieków w miejscowości Cisna to mechaniczno-biologiczna 
oczyszczalnia z osadnikiem Imhoffa, złożem biologicznym oraz doczyszczaniem w 
złożu trzcinowym. 
Oczyszczalnia posiada ważne do 25 lipca 2023 roku pozwolenie wodnoprawne na 
wprowadzanie do rzeki Solinka istniejącym wylotem oczyszczonych ścieków w ilości 
Qdśr= 140m3/d, Qhmax = 14m3/h i Qmaxr=51100m3/rok. 
 
Obiekty oczyszczalni 
Studnia zlewna wykonana jest z kręgów betonowych o średnicy D=2,0m i głębokości 
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1,5m, wyposażona jest w kratę a o prześwicie 10mm 
Osadnik imhoffa – obiekt żelbetowy, wykonany wg typowego projektu o średnicy 
6,5m i głębokości czynnej ok. 5,0m. Całkowita głębokość wynosi ok. 6,5m. Osad 
usuwany jest do studzienki o średnicy 1,5m i głębokości 3,0m. 
Pompownia ścieków – konstrukcja stalowa, zagłębiona na ok. 3,9m, pompownia typu 
Compact-20/1.5/200/65 ze zbiornikiem o pojemności 20m3 i wymiarach 4,5x2,5 oraz 
głębokości 2,0m, wyposażona w kratę koszową i dwie pompy zatapialne 65PZ200. 
Całość obudowana wiatą o wymiarach 5x4,2m 
Złoże biologiczne - konstrukcja żelbetowa o wymiarach 3,6x4,0m i wysokości 
wypełnienia 2,7m. Wypełnienie złoża stanowią pakiety z tworzywa sztucznego. 
Objętość wypełnienia wynosi ok. 39m3. Złoże nadbudowane jest konstrukcją murową 
z przykryciem dachowym. 
Złoże trzcinowe – obiekt ziemny, uszczelniony folią o powierzchni około 2000m2 i 
wymiarach 40x50m.Wypełnienie stanowi ok. 20 cm warstwa piasku ułożona na foli 
oraz warstwa rozprowadzająca ze żwiru grubego i kamieni rzecznych. Pozostałe 
wypełnienie stanowi ziemia na której porasta trzcina. 
Wylot ścieków do rzeki Solinka wykonany jest w skarpie rzeki z rurociągiem 
odpływowym o średnicy 200mm ułożonym ze spadkiem wg istniejącej dokumentacji 
0,5%. 
 

4.3.2 Technologia oczyszczalni po rozbudowie 
Należy zaprojektować i wykonać oczyszczalnię mechaniczno-biologiczną z osadem 
czynnym o działaniu cyklicznym SBR oraz tlenową wydzieloną stabilizacją osadu 
nadmiernego i z fermentacją osadów wstępnych w osadniku Imhoffa. Odwadnianie 
osadu następować będzie w urządzeniu mechanicznym – prasie filtracyjnej. Schemat 
technologiczny rozbudowy oczyszczalni znajduje się w załącznikach i stanowi 
integralną część PFU. 
Kolejno w ciągu technologicznym należy zaprojektować i wykonać następujące 
procesy oraz obiekty i urządzenia: 
 
1) stacja zlewna ze zbiornikiem ścieków dowożonych – obiekt 
nowoprojektowany 
Kontener stalowy stacji zlewnej ścieków dowożonych wyposażyć w: 
- szybkozłącze DN100 lub 125mm do uzgodnienia z Użytkownikiem 
- układ pomiarowy ilości ścieków, 
- układ pomiarowy odczynu pH i przewodnictwa ścieków zrzucanych 
- układ odcinający dopływ ścieków z zasuwą odcinającą, sterowaną 

pneumatycznie. 
Obiekt wyposażyć w szafę sterowniczą z panelem sterującym. Zrzut ścieków będzie 
możliwy przez dostawców posiadających od Inwestora karty chipowe (dostarczane 
wraz z instalacją zlewczą). W przypadku dowiezienia ścieków o nieodpowiednich 
parametrach spust nieczystości zostanie zablokowany. 
Dane dotyczące ilości ścieków zrzuconych i parametry tych ścieków będą 
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archiwizowane. Zbiornik ścieków dowożonych zrealizowany w technologii żelbetowej 
o pojemności czynnej min. 30m3. Zbiornik podziemny, kryty stropem z otworami 
technologicznymi. Wyposażenie technologiczne zbiornika: krata rzadka-ręczna, 
mieszadło zanurzalne i pompa zatapialna doprowadzającą ścieki do ciągu 
oczyszczania przed kratę i osadnik Imhoffa. 
 
2) wstępne mechaniczne oczyszczanie ścieków - 
Budowa koryta kraty taśmowej lub hakowo-taśmowej (koryto z awaryjnym 
obejściem z kratą rzadką) – obiekt nowoprojekowany. Montaż kraty taśmowej lub 
hakowo-taśmowej o prześwicie max 6mm i przepustowości min. 100m3/h. Krata 
umieszczona w termoosłonie zabezpieczającej jej pracę w niskich temperaturach. 
Krata pracująca w trybie automatycznym. Sterowanie kratą za pomocą pomiaru 
poziomu ścieków przed kratą lub sygnałem z urządzenia nadrzędnego, dodatkowo 
krata z funkcją samooczyszczenia. 
Wykorzystanie w nowoprojektowanej oczyszczalni istniejącego osadnika Imhoffa – 
obiekt istniejący do mechanicznego oczyszczania ścieków oraz fermentacji osadu 
wstępnego. Osadnik poddany remontowi polegającemu na: 

- opróżnieniu zbiornika osadnika z osadów wraz z odwodnieniem osadu i 
odwiezieniem osadu do miejsca ostatecznego zagospodarowania, 

- oczyszczenie ścian z wykonaniem napraw ubytków w technologii 
szybkowiążących zapraw naprawczych i wykonaniem powłoki 
siarczanoodpornej 

- wymiana elementów stalowych: przelewów, pomostów i barierek 
 

3) zbiornik retencyjny z pompownią ścieków – obiekt nowoprojektowany- 
zbiornik retencyjny wykonany w technologii żelbetowej o pojemności czynnej min 
70m3. Zbiornik kryty stropem z otworami technologicznymi. Wyposażenie zbiornika: 
2 pompy kanalizacyjne, w tym każda z pomp o wydajności 100% Qhmax, możliwość 
pracy 2-ch pomp równocześnie, mieszadło zanurzalne. 
 
4) reaktory biologiczne typu SBR – obiekty nowoprojektowane, co najmniej 2 
ciągi technologiczne o pojemności czynnej (łącznie) min. 450m3, nominalnej długości 
cyklu co najmniej 6 godzin i następujących parametrach procesowych: 

- obciążenie osadu A= 0.1 kg/kgd, 
- wiek osadu WO= 13d 

Wyposażenie technologiczne reaktorów: 
- co najmniej 1 mieszadło na 1 reaktor, 
- dekanter z zamknięciem górnym-przegubowy 
- system drobnopęcherzykowego napowietrzania – płyty napowietrzając, 

dyfuzory talerzowe lub dyfuzory rurowe 
Wyposażenie reaktorów w aparaturę kontrolno-sterującą: każdy ciąg technologiczny 
powinien być wyposażony co najmniej w: sondy tlenowe, sondy hydrostatyczne i 
pomiar ścieków oczyszczonych, 
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Armatura i orurowanie reaktorów zlokalizowane w jednej komorze suchej z 
dostępem do komory z poziomu terenu. 
Reaktory wykonane w technologii żelbetowej z układem pomostów technologicznych 
i zadaszeniem. 
 
5) komora stabilizacji osadu – obiekt nowoprojektowany, zbiornik żelbetowy o 
pojemności czynnej min. 260m3 
Wyposażenie technologiczne: 

- sonda tlenowa 
- system drobnopęcherzykowego napowietrzania – płyty napowietrzając, 

dyfuzory talerzowe lub dyfuzory rurowe 
- instalacja spustu wód nadosadowych 
- pompa osadu, zanurzalna 

 
6) budynek stacji dmuchaw powietrza – obiekt nowy, w konstrukcji murowej z 
dachem dwuspadowym. Wyposażenie stacji dmuchaw w co najmniej jedną 
dmuchawę na 1 reaktor i 1 dmuchawę na komorę stabilizacji oraz dmuchawy 
rezerwowe: po 1 dmuchawie na reaktory i 1 dmuchawie na komorę stabilizacji. 
Dmuchawy w osłonach dźwiękochłonnych, z przemiennikami częstotliwości, 
sterowanie dmuchawami poprzez sondy tlenowe. 
 
7) Zbiornik osadu przed prasą – obiekt nowy, zbiornik w konstrukcji żelbetowej o 
pojemności czynnej min.25m3 wyposażony w mieszadło zanurzalne oraz instalację 
spustu wód nadosadowych. Zbiornik kryty stropem z otworami technologicznymi. 
 
8) budynek stacji odwadniania osadu – stacja odwadniania wyposażona w prasę 
filtracyjną z zespołem dawkowania PEL, obok stacji odwadniania zadaszone 
stanowisko postojowe kontenera na osad. Budynek stacji wykonany w konstrukcji 
murowej z dachem dwuspadowym. Podawanie osadu na prasę z dwóch źródeł – osad 
wstępny po fermentacji oraz osad nadmierny z komory stabilizacji 
 
9) pompownia osadu wstępnego – obiekt nowoprojektowany, zbiornik 
betonowy prefabrykowany o średnicy wewnętrznej 1,5m, podziemny, wyposażony w 
2 pompy kanalizacyjne pracujące w układzie 1 pompa podstawowa i 1 pompa 
rezerwowa. 
Uwaga: 

- wszystkie elementy stalowe takie jak: zbiorniki, obudowy, śruby, podkładki, 
nakrętki należy przyjąć w wykonaniu ze stali nierdzewnej 

- projekt rozbudowy oczyszczalni ma uwzględniać możliwość dalszej jej 
rozbudowy 

 
4.4 Wymagania inne niż technologiczne dotyczące rozbudowy oczyszczalni 

ścieków 
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4.4.1 Rozbiórki 
Wszystkie istniejące obiekty, które po rozbudowie pozostaną bez funkcji muszą 
zostać wyburzone a materiał pozostały z wyburzenia posortowany i wywieziony z 
terenu oczyszczalni. Teren po wykonanych robotach będzie musiał być 
uporządkowany. 
Przewiduje się wykonanie rozbiórek następujących obiektów istniejących: 

- studni zlewnej 
- pompowni ścieków na złoże 
- złoża biologicznego 
- złoża trzcinowego 
- ogrodzenia 
- istniejących sieci kolidujących z rozbudową 

W ramach rozbiórek Wykonawca będzie odpowiedzialny za odpowiednią utylizację 
również: 

- wypełnienia złoża biologicznego 
- osadów z poletka trzcinowego. Poniżej w kolejności załączono zdjęcia: 
- złoża biologicznego 
- poletka trzcinowego 
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4.4.2 Obiekty istniejące – roboty remontowe i związane z przebudową 
Pompownia ścieków z kanalizacji 
Na terenie oczyszczalni funkcjonuje istniejąca pompownia ścieków – stan techniczny 
dobry - pozostanie ona bez zmian. W ramach przebudowy Wykonawca przebuduje 
rurociąg tłoczny ścieków z tej pompowni z wylotem przed projektowaną kratę gęstą i 
osadnik Imhoffa. 
Osadnik Imhoffa – obiekt przewidziany do remontu – stan techniczny dobry 
Remont osadnika polegać będzie na: 

- opróżnieniu zbiornika osadnika z osadów wraz z odwodnieniem osadu i 
odwiezieniem osadu do miejsca ostatecznego zagospodarowania 

- oczyszczenie ścian z wykonaniem napraw ubytków w technologii 
szybkowiążących zapraw naprawczych i wykonaniem powłoki siarczano 
odpornej 

- wymianie elementów stalowych: przelewów, pomostów i barierek 
 

Poniżej przedstawiono zdjęcie zbiornika osadnika Imhoffa 
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4.4.3 Budynki i obiekty projektowane – technologia realizacji robót 
Konstrukcja projektowanych obiektów (za wyjątkiem stacji zlewczej i termoobudowy 
kraty) – murowa, stropy żelbetowe lub stropodachy. Konstrukcja dachów drewniana 
lub stalowa, pokrycie blachą lub płytami warstwowymi dachowymi. Ocieplenie ścian 
styropianem lub wełną mineralną, ocieplenie stropów wełną mineralną, stropodachy 
– ocieplenie jak technologia płyt warstwowych lub wełna mineralna. 
Wymagany współczynnik przenikania ciepła dla ścian i stropów min. 0,3W/m2K 
Stolarka PVC, drzwi stalowe ocieplone, współczynniki k dla stolarki i ślusarki min 1,6 
W/m2K. 
Zbiorniki żelbetowe z betonu min. klasy C25/C30 wodoszczelnego i mrozoodpornego. 
Zbiorniki nadziemne ocieplone i pokryte tynkiem. Nad reaktorami zadaszenie. 
Pozostałe zbiorniki technologiczne kryte stropami z otworami technologicznymi. 
Wszystkie elementy stalowe w obrębie zbiorników oraz barierki, pomosty i schody w  
tym poza zbiornikami – konstrukcja ze stali nierdzewnej. 
Konstrukcja stalowa dachów lub wiat – stal zwykła – zabezpieczona przed korozją 
poprzez powłoki malarskie. 
Ogrzewanie pomieszczeń elektryczne, grzejnikami z termostatami. 
 

4.4.4 Ogrodzenie 
Oczyszczalnia wymagać będzie budowy nowego ogrodzenia. Ogrodzenie wykonać 
należy o wysokości 1,8m z paneli z siatki zgrzewanej ocynkowanej i malowanej 
proszkowo. 
W ogrodzeniu od strony dojazdu należy wykonać: 

- bramę o szerokości min. 3,5m 
- bramkę o szerokości 1,0m 
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4.5 Wymagania dotyczące infrastruktury technicznej i zagospodarowania 
rozbudowy oczyszczalni ścieków 
4.5.1. Droga dojazdowa 

Wykonawca zobowiązany będzie wyremontować drogę dojazdową na odcinku ok. 
200mb tj. od przejazdu w bród do wysokości lokalizacji oczyszczalni. Szerokość drogi 
min, 3m, nawierzchnia drogi tłuczniowa. 
Na terenie oczyszczalni zaprojektować i wykonać układ dróg, placów i chodników w 
nawiązaniu do nowoprojektowanych obiektów i ich funkcji technologicznych. 
Nawierzchnia chodników, placów i dróg – kostka betonowa, wibroprasowana o 
wysokości 8cm dla dróg i placów i 6cm dla chodników. Kostka ułożona na 
dwuwarstwowej podbudowie z tłucznia. 
Projektowane drogi wyposażyć w kanalizację opadową, z części brudnej wody 
opadowe odprowadzić do kanalizacji sanitarnej z pozostałej części odprowadzić 
wprost do wylotu z podczyszczeniem wód opadowych w osadniku. 
Po wykonanych robotach: 
- wykonać trawniki i zadrzewienie na terenach wolnych od zabudowy w granicach 
ogrodzenia rozbudowanej oczyszczalni. 
 

4.5.2. Kanał ścieków oczyszczonych z wylotem 
Oczyszczalnia posiada wylot w skarpie potoku Solinka, średnica wylotu 200mm, km 
30+500. Wykonawca wykona stosowane przeliczenia ilości ścieków oczyszczonych 
odprowadzanych z reaktora SBR w sposób okresowy i wód opadowych i roztopowych 
odprowadzanych do potoku Solinka i zdecyduje czy średnica wylotu jest 
wystarczająca dla prawidłowej pracy obiektu. 
 

4.5.3. Media 
- zasilanie w wodę do celów pitnych i technologicznych 
Oczyszczalnia obecnie nie posiada żadnego źródła zasilania w wodę. Wykonawca 
zabezpieczy zasilanie w wodę oczyszczalni poprzez wykonanie ujęcia wody w postaci 
studni wierconej, wykonawca w kosztach realizacyjnych przewidzi również: 
- uzdatnianie wody jeżeli badania jakości wody wykażą, że ujmowana woda jest 

niezdatna do picia oraz 

- odpowiedniej wielkości zbiornik wody zabezpieczający pracę urządzeń 
technologicznych oraz zabezpieczenie w wodę do celów pożarowych obiektu w 
przypadku gdy wydajność ujęcia będzie niewystarczająca i wodę ujmowaną 
będzie potrzeba na te potrzeby gromadzić (zbiornik o objętości wynikającej z 
różnicy pomiędzy maksymalną wydajnością ujęcia a maksymalnym 
zapotrzebowaniem na wodę) 

 
- zasilanie w energię elektryczną 
Oczyszczalnia jest zasilana w energię elektryczną linią n/n o mocy przyłączeniowej 
7kW. Zasilanie to należy dostosować do warunków przyłączeniowych uzyskanych na 
etapie projektowania rozbudowy oczyszczalni. Szacunkowa moc przyłączeniowa po 
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rozbudowie wynosić będzie 90kW. Po stronie Wykonawcy będzie pokrycie wartości 
opłat przyłączeniowych. 
Zasilanie awaryjne należy przewidzieć agregatem prądotwórczym z samoczynnym 
rozruchem umieszczonym w pomieszczeniu lub co najmuje pod wiatą. W przypadku 
przyjęcia umieszczenia agregatu pod wiatą, urządzenie to należy zabudować w 
osłonie atmosferycznej. 
 

4.5.4. Sieci technologiczne 
Rozbudowa oczyszczalni wymagać będzie budowy sieci technologicznych w granicach 
oczyszczalni: ścieków, osadu, powietrza – w zakresie zgodnie z przyjętym przez 
Wykonawcę projektem rozbudowy. 
 

4.5.5. Sygnalizacja pracy i awarii oczyszczalni 
W ramach realizacji projektu oczyszczalni zaprojektować i wykonać należy 
sygnalizację akustyczną awarii dowolnego urządzenia sygnałami zbiorczymi 
sterowników komputerowych poszczególnych szaf automatyki. Sygnały akustyczne 
można będzie kasować przyciskami zabudowanymi na poszczególnych szafach 
automatyki. Sygnalizację zbiorczą i szczegółową dla całego procesu technologicznego 
oczyszczania ścieków, odzwierciedlić na schemacie technologicznym, który będzie 
wyświetlany na ekranie komputera stanowiska wizualizacji – w dostawie 
Wykonawcy. 
Wizualizację zaprojektować w oparciu o oprogramowanie dla przemysłu SCADA. 
Należy sygnalizować pracę każdego urządzenia z rejestracją czasu pracy i postoju 
oraz trybu (ręczna/automatyczna), poziomów ścieków, natlenienia, oraz pomiarów 
ilości ścieków zgodnie z ostatecznymi wytycznymi części technologicznej projektu 
który opracuje Wykonawca. Każde wyłączenie urządzenia lub napędu wynikające z 
zadziałania zabezpieczeń zwarciowych lub przeciążeniowych należy sygnalizować 
jako awarię. Jako awarię sygnalizować również podniesienie poziomu w 
pompowniach i innych zbiornikach wyznaczonych przez technologa. 
Wymagania w zakresie komputera: komputer średniej klasy PC przemysłowy z 
obudową typu TOWER IP54, wyposażony w system operacyjny Windows, monitor 
kolorowy LCD 24” z podświetlaniem LED, zasilacz awaryjny UPS 700VA 230V, 
drukarka laserowa A4 kolor, klawiatura, mysz. 
 

4.5.6. System dozoru i sygnalizacji włamania 
Z uwagi na możliwość bezobsługowej pracy oczyszczalni w okresie nocnym, dla 
rejestracji ruchu na terenie oczyszczalni przewidzieć montaż systemu kamer CCTV z 
rejestratorem obrazu dla co najmniej 4-ch kamer. 
Przyjąć montaż rejestratora wyposażonego w autonomiczny dysk twardy, oraz 
funkcje dla umożliwienia rejestracji obrazu z kamer z uwzględnieniem detekcji ruchu, 
podziału ekranu, odczytu danych pod systemem Windows, oprogramowanie 
narzędziowe i łącze USB do komputera. Dla obserwacji sygnału z kamer wykorzystać 
łącza USB i komputer wizualizacji. Dla sygnalizacji próby włamania do pomieszczeń 
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zespołu budynków oczyszczalni przyjąć montaż centralki sygnalizacji włamania oraz 
systemu czujek. 
Przyjąć, że centralka będzie wyposażona w komunikator głosowy (min. 2 
komunikaty) i dialer GSM dla powiadomienia o alarmie przez sieć telefonii 
komórkowej. Zalecane wykorzystanie jednego komunikatu dla przekazywania 
sygnału o alarmie włamaniowym i jednego dla przekazywania informacji o awarii 
oczyszczalni. 
 

4.5.7. 4.6. Zaplecze socjalne obsługi 
Zamawiający w ramach kontraktu wymaga wykonania zaplecza socjalnego obsługi 
zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 
dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w 
oczyszczalniach ścieków Dz.U. 1993 nr 96 poz. 438: 

- szatnia przepustowa 
- natrysk 
- WC 
- jadalnia 

Ponadto obok części socjalnej należy zapewnić pomieszczenie operatora (ze 
stanowiskiem wizualizacji) o powierzchni min. 8m2. 
 
5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

5.1. Część ogólna 
Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót budowlanych było podjęte niezwłocznie 
po uzyskaniu przez Wykonawcę pozwolenia na budowę. 
Wykonawca zapewni zawarcie umów ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko związane 
z nieprawidłowym działaniem w zakresie: 

- organizacji robót budowlanych, 
- zabezpieczenia interesów osób trzecich, 
- ochrony środowiska, 
- warunków bezpieczeństwa pracy, 
- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
- zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 
- zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji budowy, zgodnie 
z ustawą Prawo Budowlane i ogólnymi warunkami zawartego kontraktu. 
Na etapie wykonawstwa  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  
zgodnie  z umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, 
za ich zgodność z dokumentacją projektową,, programem zapewnienia jakości, 
projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości  wszystkich  elementów   robót   zgodnie   z wymiarami   i 
rzędnymi   określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 
przez Inspektora Nadzoru. Następstwa   jakiegokolwiek   błędu   spowodowanego   
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przez   Wykonawcę   w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego 
będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na jego koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów  robót  będą oparte  na  
wymaganiach  sformułowanych w umowie i dokumentacji projektowej, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni 
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i 
przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru 
będą wykonywane nie później, niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów lub opuszczeń w 
Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub 
interpretacji. 
 

5.1.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Zakres robót obejmuje wykonanie projektu i budowy sieci wodociągowej oraz 
rozbudowy oczyszczalni ścieków. 
 

5.1.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót 
tymczasowych 

Jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje: zmiany organizacji ruchu drogowego, 
drogi tymczasowe, pomosty, zabezpieczenia wykopów, odwodnienie wykopów, 
przebudów istniejących sieci, utrzymanie ciągłości pracy oczyszczalni. 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym 
się do użytku w/w robót a następnie do likwidacji wszystkich robót tymczasowych 
niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 
Koszty robót tymczasowych i towarzyszących ponosi Wykonawca. 
 

5.2. Informacja o terenie budowy 
Plac budowy stanowi obszar objęty budową sieci wodociągowej i oczyszczalni 
ścieków wraz z obiektami towarzyszącymi. 
Teren robót, gdzie prowadzone będą roboty należy zabezpieczyć zgodnie z 
obowiązującymi przepisami bhp w zakresie robót budowlano-montażowych. 
 

5.2.1. Organizacja robót, przekazanie placu budowy 
Wykonawca wykona i uzgodni z Inwestorem projekt organizacji i harmonogram robót 
budowlanych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za utrzymanie ciągłości pracy 
oczyszczalni. 
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5.2.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca   jest    odpowiedzialny    za    przestrzeganie    obowiązujących    
przepisów  oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 
Istniejące w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociągi, sieci itp. lub 
znaki geodezyjne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym. 
Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, 
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego 
powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeśli zostaną 
przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na 
planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót 
budowlanych. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zgłosił pisemnie zamiar 
rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użytkowników uzbrojenia z 
wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania robót w strefie 
tych urządzeń. 
Opłaty za nadzory obce poniesie Wykonawca. 
Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący 
jak najmniejsze    utrudnienia    w    funkcjonowaniu    ruchu    drogowego    i    
pieszego. Wymaga się, aby Wykonawca na ciągach jezdnych i pieszych układał 
pomosty robocze lub stosował metody wykonania pozwalające na przepuszczenie 
ruchu. 
 

5.2.3. Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca 
będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, 
wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i 
otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót 
budowlanych. 
 

5.2.4. Warunki BHP i P- Poż na budowie 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 

5.2.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 
Wykonawca zbuduje zaplecze Budowy, spełniające wszelkie wymagania polskiego 
prawa w tym zakresie. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe i 
magazynowe, jakie mogą mu być potrzebne do własnego użytku. Biura będą 
znajdować się będą w sąsiedztwie budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez 
Inspektora planem. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, jego obsługi przez cały czas 
trwania budowy i rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń 
niezbędnych mediów do zaplecza budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty 
korzystania z przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie 
wykonywania Robót opłatami. 
 

5.2.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia projektu organizacji 
ruchu drogowego na czas trwania budowy. 
Związane ze zmianą organizacji ruchu koszty wybudowania objazdów, przejazdów, 
ustawienia tymczasowego oznakowania i oświetlenia należą do Wykonawcy. 
 

5.2.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo i lub 
gabarytowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora. 
 

5.2.8. Zabezpieczenia wykopów 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe środki 
zabezpieczające wykopy, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną. 
 

5.2.9. Zabezpieczenie chodników i jezdni 
Wymagane jest bieżące usuwanie z jezdni i chodników zanieczyszczeń 
ziemnych powodowanych ruchem samochodów budowy. 
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5.2.10. Znaleziska archeologiczne 
Jeżeli w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkryto przedmiot, co 
do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy podjąć następujące 
kroki: 

- wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty 
przedmiot; 

- zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego 
odkrycia; 

- niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora 
zabytków, 

Wojewódzki konserwator zabytków jest obowiązany w terminie 5 dni od dnia 
przyjęcia zawiadomienia, dokonać oględzin odkrytego przedmiotu. 
Jeżeli w powyższym terminie, wojewódzki konserwator zabytków nie dokona 
oględzin odkrytego przedmiotu, przerwane roboty mogą być kontynuowane. 
Po dokonaniu oględzin odkrytego przedmiotu wojewódzki konserwator zabytków 
wydaje decyzję: 

- pozwalającą na kontynuację przerwanych robót, jeżeli odkryty przedmiot nie 
jest zabytkiem; 

- pozwalającą na kontynuację przerwanych robót, jeżeli odkryty przedmiot jest 
zabytkiem, a kontynuacja robót nie doprowadzi do jego zniszczenia lub 
uszkodzenia; 

- nakazującą dalsze wstrzymanie robót i przeprowadzenie, na koszt osoby 
fizycznej lub jednostki organizacyjnej finansującej te roboty, badań 
archeologicznych w niezbędnym zakresie. 

 
5.3. Materiały i urządzenia 

5.3.1. Wymagania ogólne 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o 
właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i 
wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań określonych w art.5 ust.1. 
Ustawy Prawo budowlane. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 
lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. 
Uzyskanie zezwolenia Inspektora na zakup danych materiałów z konkretnego źródła 
nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła mają taką akceptację. 
Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu umowy muszą być: 

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem i 
posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i 
oznakowanie, 

- zgodne postanowieniami umowy i poleceniami Inspektora, 
- nowe i nieużywane. 

Należy stosować urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne. 
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Każde urządzenie wyposażone będzie w przymocowaną na stałe do korpusu 
urządzenia tabliczkę znamionową wykonaną ze stali nierdzewnej. 
 

5.3.2. Pozyskanie materiałów miejscowych 

Wszystkie materiały pozyskane na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych 
umową będą wykorzystane do robót lub złożone na stałe w miejscu i w sposób 
zaakceptowane przez Inspektora. 
Humus i nadkład oraz żwir i piasek czasowo zdjęte z terenu wykopów na placu 
budowy będą czasowo deponowane w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora i 
wykorzystane będą przy zasypce, przywracaniu stanu pierwotnego lub kształtowaniu 
terenu. 
Wykonawca nie będzie prowadził żadnych wykopów w obrębie placu budowy poza 
wyszczególnionymi w umowie lub zatwierdzonymi przez Inspektora. 
 

5.3.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Jeżeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopuści do dostarczenia na plac 
budowy materiałów, urządzeń, które w opinii Inspektora są nieodpowiedniej jakości, 
to Inspektor zażąda od Wykonawcy uzyskania materiałów, urządzeń z innego, 
zatwierdzonego źródła. Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia wszystkich 
dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem takich materiałów i urządzeń. 
Materiały, urządzenia nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z placu budowy lub złożone w miejscu zaakceptowanym przez 
Inspektora. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się materiały, urządzenia nie zaakceptowane 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, bez prawa do żądania zapłaty. Jeżeli tak 
zdecyduje Inspektor, roboty takie mogą być zatrzymane, przedmiot robót rozebrany i 
usunięty z placu budowy na koszt Wykonawcy. 
 

5.3.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu 
budowy. Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie 
zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z Inspektorem. Składowane 
materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne dla Inspektora w celu 
przeprowadzenia kontroli. 
 

5.3.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi Inspektora o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez 
zgody Inspektora Nadzoru. 
 

5.4. Sprzęt 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót zarówno w 
miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w programie zapewnienia jakości oraz w projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inspektora. 
Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, programie funkcjonalno - 
użytkowym i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umową. W 
przypadku realizacji robót 
niezgodnie z harmonogramem Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na 
własny koszt dodatkowego sprzętu, o ile Inspektor uzna to za konieczne. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających  
dopuszczenie  sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do Robót. 
W przypadku, gdy sprzęt dostarczony przez Wykonawcę nie zostanie zaakceptowany 
przez Inspektora, lub utraci swoje właściwości w trakcie wykonywania robót, 
Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany takiego sprzętu na własny koszt. 
 

5.5. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w umowie i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. W przypadku realizacji robót niezgodnie z 
harmonogramem  Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na własny koszt 
dodatkowych środków transportu, o ile Inspektor uzna to za konieczne. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
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5.6. Wykonanie robót budowlanych 

5.4.1. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
zatwierdzoną dokumentacją projektową, PZJ, projektem organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 
przez Inspektora. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji 
projektowej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 

5.4.2. Podstawowe zobowiązania Wykonawcy 
Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania, zrealizowania i ukończenia robót 
określonych zgodnie z umowa oraz poleceniami Inspektora i do usunięcia wszelkich 
wad. 
Wykonawca dostarczy na plac budowy materiały, urządzenia i dokumenty 
wykonawcy wyspecyfikowane w umowie oraz niezbędny personel wykonawcy i inne 
rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo 
wszystkich działań prowadzonych na placu budowy i wszystkich metod budowy oraz 
będzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty wykonawcy, roboty tymczasowe 
oraz takie projekty każdej części składowej urządzeń i materiałów, jakie będą 
wymagane, aby ta część była zgodna z umową. 
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do placu budowy i do wszelkich 
dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z 
Inspektorem jako obszary robocze. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał plac budowy w stanie 
wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w 
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magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. 
Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z placu budowy wszelki złom, odpady i 
niepotrzebne dłużej roboty tymczasowe. 
Wykonawca wytyczy roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia 
sprecyzowanych w umowie lub podanych w powiadomieniu Inspektora. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części robót i naprawi 
każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robót. 
 

5.4.3. Polecenia Inspektora Nadzoru 
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca. 
 

5.7. Kontrola jakości robót 
5.7.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami umowy. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i 
robót ponosi Wykonawca. 
 

5.7.2. Program zapewnienia jakości – PZJ 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru 
do zatwierdzenia szczegóły swojego systemu zapewnienia jakości, w postaci 
Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentami kontraktowymi oraz poleceniami 
Inspektora. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli; 
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5.7.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
 

5.7.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek wymaganego badania, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru na piśmie ich wyniki do akceptacji. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

5.7.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań nie 
później jednak niż w terminie określonym w Program Zapewnienia Jakości. 
Wyniki  badań  (kopie) będą przekazywane na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

5.7.6. Atesty jakości materiałów 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
a) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi, określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z Ustawa 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881; tekst 
jednolity Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 
2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych 
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Dz.U. 2016 poz. 1570 
b) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy , jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
PFU 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w 
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 
Materiały posiadające atesty a urządzenia ważne legalizacje mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z PFU to 
takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 

5.7.7. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
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dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i 

w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je 

przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 
na każde życzenie Inspektora. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się również: 
a) oświadczenie przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych (w przypadku przebudowy 
sieci wodociągowej) 
b) pozwolenie na budowę 
c) dokumenty Wykonawcy, a w tym: 

- Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowę 
- Projekt Wykonawczy 
- Wszelkie inne Dokumenty Wykonawcy dostarczane zgodnie z umową, 

d) komunikaty zgodne z Warunkami Umowy (Polecenia, Powiadomienia, Prośby, 
Zgody, Zatwierdzenia, Świadectwa, itp.) 

e) protokoły przekazania terenu budowy, 
f) operaty geodezyjne 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
h) harmonogram Robót 
i) raporty o postępie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez 

Warunki Umowy z załącznikami, 
j) protokoły z prób i inspekcji, 
k) dokumenty zapewnienia jakości, 
l) wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie 

władze, 
m) wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi 
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n) protokoły Przekazania Robót 
o) protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych 

 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy związane z realizacją Umowy będą przechowywane na Placu 
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z 
dokumentów budowy musi spowodować jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone 
wg wskazań Inspektora powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie przez 
niego zalecone. 
Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z Inspektorem okresach czasu 
archiwizacji, dokumentów również na nośnikach elektronicznych. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru, 
Inspektora Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 

5.8. Odbiór robót 

5.8.1 Rodzaje odbiorów 
W zależności od określonych w dokumentacji projektowej i umowie ustaleń, roboty 
podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu robót, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 

5.8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór takich robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
O gotowość danej części robót do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika 
budowy i równocześnie powiadamia pisemnie Inspektora. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor na 
podstawie: dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość, 
ilość i zgodność wykonanych robót z kontraktem, takich jak: raporty z prób i badań, 
atesty, certyfikaty, świadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o 
zgodności z projektem wykonanych robót, oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne 
dla zaakceptowania robót, przeprowadzonych przez Inspektora badań i prób. 
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Z przeprowadzonej Inspekcji należy sporządzić protokół podpisany przez Inspektora, 
Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w Inspekcji. 
W protokole Inspekcji robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać 
przedmiot i zakres odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą 
eksploatację, trwałość i niezawodność wykonanych robót: 
- zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
- technologię wykonania robót, 
- parametry techniczne wykonanych robót. 
 

5.8.3 Odbiór częściowy robót  
Przed wystąpieniem o płatność częściową Wykonawca zgłosi do Inspektora wszystkie 
roboty, których Płatność ma dotyczyć. 
Roboty zostaną uznane przez Inspektora za podstawę do zatwierdzenie protokołu 
odbioru częściowego robót wyłącznie, kiedy przeprowadzona inspekcja da wynik 
pozytywny. Jeżeli w zakres robót stanowiących podstawę wystąpienia wchodzą 
roboty poddane odbiorom uprzednio, Wykonawca załączy do wystąpienia protokoły z 
tych odbiorów. 
 

5.8.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia wymaganych 
dokumentów. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego.  
 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony 
wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
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dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi, 

2. dokumentację porozruchową oczyszczalni ścieków (instrukcje) 
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. dzienniki budowy, 
6. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
7. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, , 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły 

odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie. 
 

5.8.5 Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie 
rękojmi i gwarancji. 
 

5.9. Sposób rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących 

Koszty związane z placem budowy, opłaty za roboty tymczasowe i towarzyszące oraz 
opłaty za nadzory obce i badania należą w całości do Wykonawcy. 
 

5.10. Przepisy związane 

- Ustawa z dnia 12 września 2002 r. roku o normalizacji (tekst ujednolicony Dz. U. 
Nr 169, poz. 1386, z 2004 Nr 273, poz. 2703, z 2005r Nr 132, poz. 1110, z 2006r  
Nr 170 poz. 1217, z 2008r Nr 227 poz. 1505) 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst ujednolicony 
Dz. U. z 2014 poz. 883, z 2015r poz. 1165, z 2016r poz. 542). 

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst 
ujednolicony Dz.U. z 2015r poz.520, 831, 1137, 2281 z 2016r poz. 65, 352, 585) 

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst ujednolicony Dz. U. z 2015r 
poz. 469,1590, 1642, 2295, z 2016r poz. 352) 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst ujednolicony Dz. 
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U. 2013r poz. 963, 984, 1611 z 2014r poz. 822 z 2015r poz. 478) 
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst 

ujednolicony Dz. U. z 2015r poz. 1774, 1777 z 2016r poz. 65) 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst 

ujednolicony Dz.U. z 2016r po. 191, 298 
- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014r poz. 1502, 1662 

z 2015 poz. 1066, 1220, 1224, 1240, 1268, 1735) 
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst ujednolicony Dz.U. z2013 

poz. 21,888,1238,z 2014r poz. 695,1101, 1322, z 2015r po. 87, 122, 933, 1045, 
1688, 1936, 2281) 

- Ustawa z dnia 3.10.2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (tekst ujednolicony Dz..U. z 2013r poz. 1235, 
1238, z 2014 poz. 587, 850, 1101, 1133 z 2015r. poz. 200, 277, 774, 1045, 1211, 
1223, 1265, 1434, 1590, 1642, 1688, 1936) 

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014r. 
poz. 1645, 1662 z 2015r poz. 1223, 1918) 

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze. (Dz. U. z 2015r. 
poz. 196, 1272, 1505,z 2016r. poz. 266) 

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2015r poz. 139, 1893) 

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. 2013r. poz 1409, z 
2014r poz. 40. 768, 822, 1133, 1200, z 2015r poz. 151, 200, 443, 528, 774, 1165, 
1265, 1549, 1642, 1777) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2004 nr 109 poz. 1156, Objęte tekstem 
jednolitym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422), z wyjątkiem par. 2 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 
lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - 
kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25, poz. 133). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2011 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie. (Dz.U. 2011 nr 99 poz. 573) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 
października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w 
oczyszczalniach ścieków. (Dz. U. Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 
października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz.U. z 1993r 
nr 96 poz. 437). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
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bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r Nr 
118 poz. 1263). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz.U. 2014 oz. 1040) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w 
sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o 
posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 
decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz.U. 2015r. poz. 1146 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 
2002r nr 108 poz. 953) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
rozbiórek obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową (Dz. U. z 
2003r Nr 120 poz.1135). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie 
warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub 
niewykończonych obiektów budowlanych (Dz. U. z 2004 Nr 198 poz.2043). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. z 2003r Nr 47 poz.401). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. 
U. z 2003r Nr 169, poz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w 
sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i 
Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, 
sądowych lub czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2014r poz. 914) 

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w 
sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty 
(Dz.U. z 2014r poz. 917) 

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w 
sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac 
kartograficznych, zawiadomienia  o wykonaniu tych prac oraz przekazywania 
ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 
2014r poz. 924) 



37  

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 
czerwca 2007 

- r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa 
publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania 
dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007r Nr 143 poz. 1002). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 
sierpnia 1999 

- r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków (Dz. U. z r 1999r. 
Nr 74 poz. 836). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010r Nr 109 poz. 719). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 
2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 
pożarowych (Dz. U. z 2009r Nr 124 poz.1030). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 
grudnia 2015roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem 
ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.z 2015r poz. 2117). 

- Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 
dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (DZ. U. z 2012r poz. 462). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004r Nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadawiania obiektów budowlanych. (Dz. U. z 2012r, poz. 463). 

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Ccyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w 
sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. (Dz. U. z 
2012r , poz. 352). 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie 
standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania 
paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. z 2014r poz. 
1546) 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz.U. 2013 poz. 
1232, 1238,, z 2014r poz. 40, 47, 457, 822,1101, 1146, 1322, 1662, z 2015r, poz. 
122, 151, 277, 478, 774, 881, 933, 1045, 1223, 1434, 1593, 1688, 1936, 2278 z 
20166 poz. 266). 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 199r Nr 43, poz. 430). 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 
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obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000r Nr 63, poz. 735). 
- Rozporządzenie Ministrów Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki 

Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i 
mostowych (Dz. U. z 1977r Nr 7 poz. 30). 

- Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996 r. w 
sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, 
wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia 
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Monitor Polski z 1996r, Nr 
19 poz. 231). 

- O-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych (z 1979 r., ze zmianą z 
1983 r.). czwarte 1988 

- O-2 Ogólne zasady opracowania map dla celów gospodarczych (z 1979 r., ze 
zmianą z 1983 r.). trzecie 1987 

- O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (z 1992 
r.). drugie 1992 

- O-4 Zasady prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
(z 1987 r.). drugie 1987 

- G-1 Pozioma osnowa geodezyjna (z 1979 r., ze zmianą z 1983 r.). czwarte 1986 
- G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna (z 1980 r., ze zmianą z 1983 r.). czwarte 

1988 
- G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji (z 1980 r.). piąte 1988 
- G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe (z 1979 r., ze zmianą z 1983 r.). trzecie 

1988 
- G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (z 1998 r.). pierwsze 1998 
- PN-EN ISO 7010:2012: Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki 

bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa 
- PN-EN ISO 7010:2012: Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki 

bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa 
 
 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
1. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzającego jego prawo do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
Zamawiający dysponuje działkami przeznaczonymi pod rozbudowę oczyszczalni 
ścieków w Cisnej dz. ew. 66/5; 66/6; 66/7; 64/4, 64/7; 64/8; 65/8; 65/10; 65/11 za 
wyjątkiem działki, na której jest zlokalizowany wylot ścieków oczyszczonych dz. 
ew.224. 
Zamawiający nie dysponuje działkami, na których projektowana będzie przebudowa 
sieci wodociągowej w m. Liszna. 

 
2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego 
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2.1 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca  zobowiązany  jest   znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez   władze  
centralne  i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
 

2.2 Równoważność norm i zbiorowo przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które 
spełniać mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz 
wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania 
lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w umowie nie 
postanowiono inaczej. 

 
2.3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego 
Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wszystkie obowiązujące normy, 
normatywy i inne akty prawne. W szczególności dotyczy to: 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. 2002 r., nr 75, poz.690) Obwieszczenie Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie Dz.U. 2015 poz. 1422, 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle 
hydrotechniczne i ich usytuowanie Dz.U. 2007 nr 86 poz. 579 

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r Prawo ochrony środowiska Dz.U. 2001 nr 62 poz. 
627; Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 
kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo 
ochrony środowiska Dz.U. 2016 poz. 672 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz.U. 2013 poz. 21 
- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227; Obwieszczenie 
Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko Dz.U. 2016 poz. 353 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich  
usytuowania  Dz.U.  2002  nr  75 poz. 690; Obwieszczenie Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r.  w  sprawie ogłoszenia 



40  

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie Dz.U. 2015 poz. 1422 

 
3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania 

robot budowlanych 
 
Gmina posiada ważny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego tylko 
dla obszaru projektowanej oczyszczalni ścieków w m. Cisna. 
Działki oczyszczalni oraz teren przebudowy sieci wodociągowej znajdują się w 
obszarze Natura 2000 - Obszary specjalnej ochrony „Bieszczady PLC180001”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


